التمريض أكثر من مهنة :إنه الرحمة
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سثٗ أثٕ ػًٕ
يٍ ْٕ انًًشّع؟ ْم ْٕ رنك انشخض انز٘ ٚسمٍ يشػبُِٚٔ ،بد٘ ػهٗ األطجبء إرا زذس طبسئ؟ ْم
رُسظش يًٓبرّ ف ٙانشك انزمُٙ؟ يب انفشق ث ٍٛانخذيخ ٔانؼُبٚخ؟ ْزِ ثؼغ يٍ األعئهخ انز ٙرطشّق إنٓٛب
انًؤرًش انٕطُ ٙاألٔل ألخاللٛبد انزًشٚغ انز٘ َظًّ ثشَبيح عهٛى انسض نألخاللٛبد اإلزٛبئٛخ
ٔاالززشاف ف ٙاندبيؼخ األيٛشكٛخ أيظٚٔ ،غزًش ٕٚي ،ٍٛرسذ ػُٕاٌ «أخاللٛبد انزًشٚغ ٔانشػبٚخ
انظسٛخ :إزذاس فشق يٍ أخم انًشػٗ » .نكُّ سكض ػهٗ يٕػٕع األخالق ٔانشخظٛخٔ ،كٛفٛخ اكزغبة
طفبد انًًشع اندٛذ ٔإزذاس فشق ف ٙزٛبح انًشٚغ .
ٔلبنذ انًذٚشح انًؤعغخ نهجشَبو ج ربنٛخ ػشأ٘ إٌ «انًؤرًش ُٚبلش أخاللٛبد انزًشٚغ ف ٙنجُبٌ ،ػاللخ
انًًشّع ثبنًشٚغ ٔانطجٛتٔ ،فهغفخ انزًشٚغ كًُٓخ »  ،الفزخ إنٗ أٌ انًًشع «ٕٚاخّ ٕٚيٛبً يؼؼالد
أخاللٛخ .يثالًٚ ،جٕذ انًشٚغ نّ أزٛبًَب ثًؼهٕيبد ػٍ طسزّ ٔٚغأنّ ػذو إخجبس انطجٛت  .كٛف ٚزظشف
انًًشع ف ِ ٙرِ انسبنخ ،ث ٍٛانسفبظ ػهٗ عشّ يشٚغ ٔزٛبرّ؟ ».
رغأل ػشأ٘« :نًبرا أخاللٛبد انزًشٚغ؟ » .اإلخبثخ ثغٛطخ« .ألٌ األخالق رؤثش ف ٙانزًشٚغ » .رؼشّف
األخالق يٍ خالل طشذ عؤال :يبرا ٚدت أٌ ٚفؼم؟ ثى رششذ أَّ «دساعخ نهسك ٔانجبطم ف ٙانًغبػٙ
اإلَغبَٛخ» .رزٕلف ػُذ خطأ نغٕ٘ ،دلٕل إٌ «انغشة ٚفغش يظطهر ( nurseيًشع) ثكهًخ  careأ٘
انؼُبٚخ» ،الفزخ إنٗ أٌ «كهًخ رًشٚغ رأر ٙيٍ يشعٔ ،ال رٕز ٙثبإلٚدبثٛخ انزٚ ٙفزشع أٌ ٚزّغى ثٓب
انًًشع».
ٔرغززكش ػشأ٘ لظخ انًًشػبد انجهغبسٚبد انخًظ ٔانطجٛت ،انز ٍٚارًٕٓا ثسمٍ أطفبل نٛج ٍٛٛثفٛشٔط
«اإلٚذص» ،ال فزخ إنٗ أٌ االرٓبو أيش غٛش يمجٕل ،ألٌ انًًشّع ٚدت أٌ ٚكٌٕ ثطالً  .رزسذس ػٍ شخظٛخ
انًًشع انزٚ ٙدت أٌ رزّغى ثبنطبػخ ٔانزٕاػغ ٔانزؼبطف ٔانٕالء ٔاإلخالص ،إػبفخ إنٗ طفبد أخشٖ .
فهٛظ كم طبنت رًشٚغ ٚظهر نٛكٌٕ يًشػبً .
يٍ خٓزٓب ،رغأل األعزبرح ف ٙخبيؼخ «خٕسج ربٌٔ» ٔاليًشػخ كبسٔل ربٚهش « :يٍ َسٍ؟» .ردٛت ٔلذ
اكزغذ ياليسٓب طفبد انًًشػخ َ« :سٍ َسًم ف ٙأٚذُٚب ٔلهٕثُب سفبْٛخ خًٛغ يٍ َهًظ » .رزسذس ػٍ
أخالق انًًشع ٔكٛفٛخ اعزدبثزّٔ .رشٖ أٌ «االعزدبثخ اندٛذح رشركض ػهٗ رؼضٚض كشايخ اإلَغبٌ ،صٚبدح
انخٛش ٔرمهٛم انؼشسٔ ،اززشاو انسمٕق » .األعئهخ انًزؼهمخ ثبألخاللٛبد كثٛشح  .يبرا نٕ دخم انًغزشفٗ
يشٚغ رؼشع نهطؼٍ خالل يؼشكخ يغ إزذٖ انؼظبثبدٔ ،اكزشفذ انًًشػخ انًغؤٔنخ ػُّ أَّ ػشة
أخبْب يُز فزشح؟ ْم ركٌٕ يدجشح ػهٗ االػزُبء ثّ ٔإَمبر زٛبرّ؟
ٚدش٘ انؼًم زبنًٛب ػهٗ إػذاد لٕاػذ أخاللٛخ نهًًشػ ٍٛف ٙنتَبٌ .نكٍ لجم كم شٙءٚ ،دت ػهٗ انًًشع
ايزٓبٌ انشزًخ ٔخًٛغ انظفبد اإلَغبَٛخ ،لجم زمٍ اإلثش ْ .زا يب ٚدٓهّ سثًب انًًشػٌٕ أَفغٓى ٔ ...انُبط.

